Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

Žádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie po nabytí
účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017
V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie a slovem „podpora“ se rozumí
podpora kinematografie.
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh jsou slovem „projekt“ myšleny jen činnosti související
s tvorbou první verze scénáře (tedy bez dalších fází vývoje a výroby kinematografického díla).
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu

PŮST

název dotačního okruhu

VÝVOJ PRVNÍ VERZE SCÁNÁŘE PRO CELOVEČERNÍ FILM

číslo výzvy

2018-1-4-16

charakteristika projektu
(označte křížkem)

V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro hrané
kinematografické dílo.
V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro
animované kinematografické dílo.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu1

160 500

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150 000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

7

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby
NE
ANO

1

s úplným nárokem na odpočet DPH

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
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žadatel je plátcem DPH2
(označte křížkem)

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem

adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky,
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu
číslo bankovního účtu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud
nemá zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

žadatel – fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele

MAREK EPSTEIN

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO
NE

X

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH3
(označte křížkem)

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH

X

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
3 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
2
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s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

PRAHA 5, 15531, ČR

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

k4n9v9e

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

další údaje o projektu
upřednostňovaná forma podpory kinematografie
není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům bude poskytnuta jen jedna ze dvou
forem podpory kinematografie, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich upřednostňuje (zaškrtnutím
políčka „UPŘEDNOSTŇUJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje (zaškrtnutím políčka „NE“)
Dotace

UPŘEDNOSTŇUJI

NE

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

NE

harmonogram projektu
vývoj první verze scénáře (od-do)

30. 10. 2018 - 30. 5. 2019

dokončení (dd/mm/rr) - musí být v
souladu s datem uvedeným ve
formuláři realizačního
harmonogramu

30. 5. 2019

ANO
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projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte křížkem)

NE

X

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků
případné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.
Údaje o podepisující osobě a podpis:
jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

MAREK EPSTEIN

ŽADATEL

PRAHA 16.8.2018
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podpis

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele nebo za žadatele)
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

Žádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie po nabytí
účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017
V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie a slovem „podpora“ se rozumí
podpora kinematografie.
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh jsou slovem „projekt“ myšleny jen činnosti související
s tvorbou první verze scénáře (tedy bez dalších fází vývoje a výroby kinematografického díla).
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu

Somewhere over the Chemtrails

název dotačního okruhu

Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo animovaný film

číslo výzvy

2018-1-4-16

charakteristika projektu
(označte křížkem)

V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro hrané
kinematografické dílo.
V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro
animované kinematografické dílo.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu1

172 500Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150 000Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

15%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby
NE
ANO

1

s úplným nárokem na odpočet DPH

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
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X

žadatel je plátcem DPH2
(označte křížkem)

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem

adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky,
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu
číslo bankovního účtu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud
nemá zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

žadatel – fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele

Adam Rybanský

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO
NE

X

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH3
(označte křížkem)

2.června 1994
NE
ANO

X
s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem

2

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
3
V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

Třebechovice pod Orebem, 503 46

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

další údaje o projektu
upřednostňovaná forma podpory kinematografie
není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům bude poskytnuta jen jedna ze dvou
forem podpory kinematografie, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich upřednostňuje (zaškrtnutím
políčka „UPŘEDNOSTŇUJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje (zaškrtnutím políčka „NE“)
Dotace

UPŘEDNOSTŇUJI

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

harmonogram projektu
vývoj první verze scénáře (od-do)

srpen 2018 – prosinec 2019

dokončení (dd/mm/rr) - musí být v
souladu s datem uvedeným ve
formuláři realizačního
harmonogramu

prosinec 2019

ANO
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X

NE
NE X

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele nebo za žadatele)
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

Žádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie po nabytí
účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017
V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie a slovem „podpora“ se rozumí
podpora kinematografie.
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh jsou slovem „projekt“ myšleny jen činnosti související
s tvorbou první verze scénáře (tedy bez dalších fází vývoje a výroby kinematografického díla).
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
název projektu

James Barry

název dotačního okruhu

Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo animovaný film

číslo výzvy

2018-1-4-16

V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro hrané
kinematografické dílo.
V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro
animované kinematografické dílo.
celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci projektu1 550 000,- Kč
charakteristika projektu
(označte křížkem)

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150 000,- Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

72,7 %

X

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby
žadatel je plátcem DPH2
(označte křížkem)

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem

1

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
2
V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky,
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu
číslo bankovního účtu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud nemá
zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
žadatel – fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele

Jiří Novák

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO
NE

X

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH
(označte křížkem)

3

10.4. 1975
NE
ANO

X
s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

Kolín, 280 02, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
3
V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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popisné/orientační
obec, PSČ, stát

další údaje o projektu
upřednostňovaná forma podpory kinematografie
není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům bude poskytnuta jen jedna ze dvou
forem podpory kinematografie, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich upřednostňuje (zaškrtnutím
políčka „UPŘEDNOSTŇUJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje (zaškrtnutím políčka „NE“)
Dotace
UPŘEDNOSTŇUJI
NE
dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

NE

harmonogram projektu
vývoj první verze scénáře (od-do)

1.1. 2018 - 31.12. 2019

dokončení (dd/mm/rr) - musí být v
31.12. 2019
souladu s datem uvedeným ve
formuláři realizačního
harmonogramu
projekt je/bude realizován se zahraniční
ANO
účastí
(označte křížkem)
NE

X

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků
případné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
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podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
f) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.
Údaje o podepisující osobě a podpis:
jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

Jiří Novák

žadatel

20. srpna 2018
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podpis

Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

Žádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie po nabytí
účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017
V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie a slovem „podpora“ se rozumí
podpora kinematografie.
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh jsou slovem „projekt“ myšleny jen činnosti související
s tvorbou první verze scénáře (tedy bez dalších fází vývoje a výroby kinematografického díla).!
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu

REVEALING

název dotačního okruhu

Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný

číslo výzvy

2018-1-4-16

charakteristika projektu
(označte křížkem)

V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro hrané
kinematografické dílo.

X

V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro
animované kinematografické dílo.
celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci projektu1 435.000
výše požadované podpory kinematografie v Kč

150.000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

6%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby
žadatel je plátcem DPH2

1

NE

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
2
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(označte křížkem)

ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky,
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu
číslo bankovního účtu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud nemá
zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo popisné/orientační
obec, PSČ, stát

žadatel – fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele

Robin Lipowczan (u veškeré další komunikaci a veřejné prezentaci
prosím o uvádění mého uměleckého jména Robin Lipo)

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO
NE

X

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH3
(označte křížkem)

9.10.1986
NE
ANO

X
s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem

3

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
Strana 2

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

Komorní Lhotka, 739 54, Frýdek-Místek, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

další údaje o projektu
upřednostňovaná forma podpory kinematografie
není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům bude poskytnuta jen jedna ze dvou
forem podpory kinematografie, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich upřednostňuje (zaškrtnutím
políčka „UPŘEDNOSTŇUJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje (zaškrtnutím políčka „NE“)
Dotace

UPŘEDNOSTŇUJI

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

X

NE
NE

harmonogram projektu
vývoj první verze scénáře (od-do)

Leden 2018 – Prosinec 2019

dokončení (dd/mm/rr) - musí být v
31.12.2019
souladu s datem uvedeným ve
formuláři realizačního harmonogramu
projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte křížkem)
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ANO
NE

X

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

Polsko

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků
případné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.
Údaje o podepisující osobě a podpis:
jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

Drozdová
Kristýna

Na základě plné moci

datum a místo
podpisu

podpis

20.8.2018

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele nebo za žadatele)
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

Žádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie po nabytí
účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017
V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie a slovem „podpora“ se rozumí
podpora kinematografie.
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh jsou slovem „projekt“ myšleny jen činnosti související
s tvorbou první verze scénáře (tedy bez dalších fází vývoje a výroby kinematografického díla).
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu

SPIN

název dotačního okruhu

!.vývoj českého kinematografického d9la

číslo výzvy

2018-1-4.16

charakteristika projektu
(označte křížkem)

V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro hrané
kinematografické dílo.
V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro
animované kinematografické dílo.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci projektu1 200.000
výše požadované podpory kinematografie v Kč

150.000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

25%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby
žadatel je plátcem DPH2

1

NE

x

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
2

Strana 1

(označte křížkem)

ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky,
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu
číslo bankovního účtu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud nemá
zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo popisné/orientační
obec, PSČ, stát

žadatel – fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele

Marcel Děkanovský

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO
NE

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH3
(označte křížkem)

NE
ANO

x
s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje

3

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

Praha 171 00, ČR

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

další údaje o projektu
upřednostňovaná forma podpory kinematografie
není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům bude poskytnuta jen jedna ze dvou
forem podpory kinematografie, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich upřednostňuje (zaškrtnutím
políčka „UPŘEDNOSTŇUJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje (zaškrtnutím políčka „NE“)
Dotace

UPŘEDNOSTŇUJI

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

x

NE
NE

harmonogram projektu
vývoj první verze scénáře (od-do)

20.11.2018 – 31.12.2019

dokončení (dd/mm/rr) - musí být v
31.12.2019
souladu s datem uvedeným ve
formuláři realizačního harmonogramu
projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte křížkem)
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ANO
NE

x

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků
případné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.
Údaje o podepisující osobě a podpis:
jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

Marcel Dékanovský

autor

18.8.2018 Praha

podpis

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele nebo za žadatele)
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

Žádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie po nabytí
účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017
V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie a slovem „podpora“ se rozumí
podpora kinematografie.
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh jsou slovem „projekt“ myšleny jen činnosti související
s tvorbou první verze scénáře (tedy bez dalších fází vývoje a výroby kinematografického díla).
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu

Bronzový had

název dotačního okruhu

Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo animovaný film

číslo výzvy

2018-1-4-16

charakteristika projektu
(označte křížkem)

V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro hrané x
kinematografické dílo.
V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro
animované kinematografické dílo.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu1

400.000,-

výše požadované podpory kinematografie v Kč

130.000,-

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

67,5%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele

MAUR film s.r.o.

IČO – identifikační číslo osoby

2707 5508
NE
ANO

1

s úplným nárokem na odpočet DPH

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
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x

žadatel je plátcem DPH2
(označte křížkem)

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem

adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační

Konviktská 1055/7

obec, PSČ, stát

Praha 1, 110 00, Česká republika

identifikátor datové schránky,
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu

K7kq8ih

číslo bankovního účtu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud
nemá zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační

Kolínská 729

obec, PSČ, stát

Nymburk, 288 02, Česká republika

žadatel – fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele
žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO
NE

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH3
(označte křížkem)

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
3 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
2
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s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

další údaje o projektu
upřednostňovaná forma podpory kinematografie
není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům bude poskytnuta jen jedna ze dvou
forem podpory kinematografie, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich upřednostňuje (zaškrtnutím
políčka „UPŘEDNOSTŇUJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje (zaškrtnutím políčka „NE“)
Dotace

UPŘEDNOSTŇUJI

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

x

NE
NE x

harmonogram projektu
vývoj první verze scénáře (od-do)

31.12.2018

dokončení (dd/mm/rr) - musí být v
souladu s datem uvedeným ve
formuláři realizačního
harmonogramu

30.12.2019

ANO
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x

projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte křížkem)
v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

ANO

x

Plánované země: Německo, Slovensko

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků
případné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.
Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.
Údaje o podepisující osobě a podpis:
jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

Jednatel, producent

9.8.2018, Praha

podpis

Mgr. Martin Vandas

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele nebo za žadatele)
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

Žádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie po nabytí
účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017
V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie a slovem „podpora“ se rozumí
podpora kinematografie.
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh jsou slovem „projekt“ myšleny jen činnosti související
s tvorbou první verze scénáře (tedy bez dalších fází vývoje a výroby kinematografického díla).
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu

DOKUD NÁS SMRT NEROZDĚLÍ

název dotačního okruhu

1. vývoj českého kinematografického díla

číslo výzvy

2018-1-4-16

charakteristika projektu
(označte křížkem)

V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro hrané
kinematografické dílo.

x

V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro
animované kinematografické dílo.
celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci projektu1

210 000,-

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150 000,-

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

28,57%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby
žadatel je plátcem DPH2

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
1
2
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(označte křížkem)

s úplným nárokem na odpočet DPH

ANO

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky,
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu
číslo bankovního účtu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud nemá
zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo popisné/orientační
obec, PSČ, stát

žadatel – fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele

Jan Drbohlav

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO
NE

X

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH3
(označte křížkem)

ANO
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH

X

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
3
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kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

Praha, 156 00, ČR

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

zy8xpda

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

další údaje o projektu
upřednostňovaná forma podpory kinematografie
není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům bude poskytnuta jen jedna ze dvou
forem podpory kinematografie, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich upřednostňuje (zaškrtnutím
políčka „UPŘEDNOSTŇUJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje (zaškrtnutím políčka „NE“)
Dotace

UPŘEDNOSTŇUJI

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

x

NE
NE

harmonogram projektu
vývoj první verze scénáře (od-do)

1.6.2018 - 31.5.2019

dokončení (dd/mm/rr) - musí být v
souladu s datem uvedeným ve
formuláři realizačního harmonogramu

31/05/2019

projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte křížkem)
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ANO
NE

x

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků
případné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.
Údaje o podepisující osobě a podpis:
jméno a příjmení
podepisující osoby
Jan Drbohlav

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

podpis

Praha, 20.8.2018

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele nebo za žadatele)
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A. Žádost o podporu kinematografie - první verze scénáře 2018

Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

Žádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpo e kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie po nabytí
účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017
V žádosti o podporu kinematografie a všech formulá ích p íloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie a slovem „podpora“ se rozumí
podpora kinematografie.
V žádosti i ve všech souvisejících formulá ích p íloh jsou slovem „projekt“ myšleny jen činnosti související
s tvorbou první verze scéná e (tedy bez dalších fází vývoje a výroby kinematografického díla).
evidenční číslo projektu (vypl uje Státní fond kinematografie)
název projektu

Katova dcera

název dotačního okruhu

1. vývoj českého kinematografického díla

číslo výzvy

2018-1-4-16

charakteristika projektu
(označte k ížkem)

V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scéná e pro hrané
kinematografické dílo.
V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scéná e pro
animované kinematografické dílo.
celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci projektu 167 000 Kč
výše požadované podpory kinematografie v Kč

150 000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

10,18%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby
žadatel je plátcem DPH
(označte k ížkem)

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplat uje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplat uje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplat uje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem

x

A. Žádost o podporu kinematografie - první verze scénáře 2018

adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky,
má-li ji žadatel o podporu kinematografie z ízenu
číslo bankovního účtu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud
nemá zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
žadatel – fyzická osoba
jméno a p íjmení žadatele

Lucie Gukkertová

žadatel je podnikatelem
(označte k ížkem)

ANO

x

NE

v p ípadě ANO uveďte IČO
v p ípadě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH
(označte k ížkem)

číslo bankovního účtu

NE
ANO

x
s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplat uje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplat uje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplat uje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem

místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

Lázně Bělohrad, 50781, ČR

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel z ízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

Lázně Bělohrad, 50781, ČR

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel z ízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační

U nových vil 27/1349

A. Žádost o podporu kinematografie - první verze scénáře 2018

obec, PSČ, stát

Praha 10, 10000, ČR

další údaje o projektu
upřednostňovaná forma podpory kinematografie
není-li v p íslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům bude poskytnuta jen jedna ze dvou forem
podpory kinematografie, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich up ednost uje (zaškrtnutím políčka
„UP EDNOST UJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje (zaškrtnutím políčka „NE“)
Dotace
UP EDNOST UJI
NE
dotace s podílem na zisku

UP EDNOST UJI

NE

harmonogram projektu
vývoj první verze scéná e (od-do)

1.7.2018 - 1.11.2019

dokončení (dd/mm/rr) - musí být v
1.11.2019
souladu s datem uvedeným ve
formuláři realizačního
harmonogramu
projekt je/bude realizován se zahraniční
ANO
účastí
(označte k ížkem)
NE

x

v p ípadě, že ANO,
uveďte konkrétní státy
Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se za azením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti
podpory kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uve ejněním
této žádosti a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel
stvrzuje správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích p ílohách a je si vědom
následků p ípadné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:

• neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí
insolvenčního návrhu proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
nebo o zrušení konkurzu proto, že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující,
nebo nebyla vůči němu zavedena nucená správa podle jiného právního předpisu,
• není v likvidaci,
• nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
• nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt
s výjimkou nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho
úhrady na splátky,
• nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo
trvalého pobytu.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:

Stitni fond kinematografie
VeletrZnipalSc
Dukelsh.ich hrdin& 47
170 00 PrahaT

Zedost o podporu kinernatografie
podan6 podle zdkona 6,.45AP,A12 Sb., o audiovizu5lnich dilech a podpoie kinematografie a o zm6nE n6ktenjrch
z6konfr (z5kon o audiovizi), v platnem zn6ni, a podle zn6ni Statutu St6tniho fondu kinematografie po nabyti
ridinnosti zm6ny Statutu Stdtniho fondu kinematografie ze dne 3. 5.2017
V Zddosti o podporu kinematografie a v6ech formulSiichr piiloh se slovem ,,26dost rozunri 26dost o podporu
se rozumi
kinematografie, slovem
se rozurni Zadatel o podporu kinematografie a slovern
"podpora"
"7,adatej
podpora kinematografie.

myileny jen iinnosti souvisejici
V Z6dosti i ve v5ech souvisejicfch formul6iich piiloh jsou slovem
"projekf
s tuorbou prvnl veze sc6ndie {tedy bez dal5ich f6zi r{voje a vfroby kinematografick6ho dila).
evidencni dislo projektu (vyplnuje St6tni fond kinematografle)

projektu
nfuzevdotadnihookruhu
Eislo vfzvy
charakteristika projektu
(ozna6te kffZkem)
nAze,v

Kl6ra v jeji lahvi

l.vWojcesk6hokinematograflck6ho
dila

2018-1-4-16
V r6mci tohoto projektu bude vyvijena prvni verze sc6nSie pro hran6
kinematograflsk6

dilo.

x

V r6mci tohoto projektu bude vyvijena prvni veze sc6n6ie pro
animovan6 kinematografl ck6 dilo.
180000

celkov.i plinovanf rozpo6et nikladri na realizaci

qi5e poZadovan6 podpory kinematografie v
v'.iSe

Ki

proiektul

150000

finaniniho zaii5t6ni projektu v % k datu pod6ni Zidosti 16,67

- privnick6 osoba

Zadatet

nizev nebo obchodni firma Zadatele
leO

-

identifikadni 6islo osoby

Zadatelje pldtcem DPH2
(ozna6te kiiikem)

adresa sidla
ulice a 6islo popisn6/orientadni

obec, PSe , stdt
identifi kdtor datov6 schrdnky,

lJe stanoven jako soudet sloupce A ve formuliii rozpodtu, kterf je piflohou t6to Zddosti.

2V pfipad6, Ze se v prub6hu realizace projeKu zrnEni postaveni 2adatele o podporu kinematografie jako

pl6tceinepl5tce DPH, je povinen tuto skutednost uv6st v celkov6m vyudtovdni projektu a ndslednE tuto skutednost
do vyri6tov6ni promitnout.
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1

NE

ANO

me-li ji Zadatel o podporu kinematografie ziizenu
dislo bankovniho 0dtu

;;;;;;;rrrj"r?"i,

na kterou Zadatel poZaduje dorudovat (pokud se li5i od adresy sidla a pokud
nemi zffzenou datovou schrinku)

ulice a 6islo popisn6iorientadni

obec, PSe, stdt

Zadatel-tyzickl osoba
jm6no a

piijmeniZadatele

MgA. Jana Micenkov6

Zadatel je podnikatelem
(ozna6te kiiikem)

ANO

NEx

v piipad6 ANO uvedte ldO
v piipad6 NE uvedte datum narozenl

NEx

Zadatelje pldtcem DPH3

(oznaite kiiZkem)

ANO

6islo bankovniho ri6tu doplfi

misto trval6ho pobytu
ulice a dislo popisne/orientadni

obec, PSe. stdt

A4A

23 Ko5ice, Slovensko

identifik6tor datove schr6nky, m6-li ji Zadatel ziizenu

adresa mista podnik6ni, je-li Zadatel podnikatelem
ulice a dislo popisn6/orientaEni
obec, PSe, stdt
identiflkdtor datov6 schr6nky, ma-liji Zadatel ziizenu

adresa pro doruEovdnl, na kterou Zadatel poZaduje doruEovat (pokud se li5i od mista trval6ho pobytu
nebo mista podnikiini a pokud nemirzitzenu datovou sehr6nku)
ulice a dislo popisn6lorientadnl

obec, PSe, stdt

51741 Kostelec nad Orlici, eR

dal5i fdaie o
projektu

upiednostfiovani
forma podpory
kinematografie
u.izv6 k podiiv6ni
i6dosti v'fslovnE

V

piipad6, 2e se v prub6hu realizace projektu zm6ni postaveni Zadatele o podporu kinematografie jako
pldtce/nepldtce DPH, je povinen tuto skutednost uv6st v celkov6m vyldtovdni projektu a nisledn6 tuto skuteinost
do vyri6tov6n i promitnout.

Jr&, g

uvedeno, ze
Zadatel&m bude
poskytnuta jen jedna
ze dvou forem
podpory
kinematografie, md
Zadatel moZnost zde
oznadil, zda
n6kterou z nich

upiednostfruje
(za$krtnutim polidka
,,UPREDNOSTNUJI"
) nebo zda nEkterou
z nich ulislovnd
nepoZaduje
(zaikrtnutim poli6ka
,,NE")

Dotace

UPREDNOSTNUJI

NE

dotace s podilem na zisku

UPREDNOSTITUJI

NE

harmonogram
projektu
qfvoj prvni verze sc6n6ie (od-do)

v

dokondeni (ddlmm/n) - musl blrt
souladu s datem uvedenym ve
formulilii realizadn[ha harmonogramu

8.4.2018- sbir6ni materiSlu a podnEt(r; rozepisov6ni dialogfi a
n6ktenich sc6n, prdce s postavami
31.12.2019

projekt je/bude realizovdn se zahranidni

ANO

(ozna6te kiiZkem)

NE

(Easti

v piipad6, Ze ANO,
uved'te konkr6tni stity

Podpisem t6to 26dosti Zadatel souhlasi se zaiazenim Sdajri o sob6 a tSto ZSdosti do evidenee v oblasti podpory
kinematografie, Kerou vede Stdtni fond kinematografie podle $ 30 z6kona o audiovizi a s uveiejndnim t6to 26dosti
a dal5ich [daj& o projektu v rozsahu podle $ 38 zdkona o audiovizi. Podpisem t6to 2ddosti Zadatel stvrzuje
spr6vnost a pravdivost (daj0 uveden!'ch v t6to Zedosti a ve vSech jejich pfilohdch a je si v6dom ndsledkfr
piipadn6 nepravdivosti uvedenich [daj&.
Podpisem t6to Zidosti2adatel ve smyslu $ 34 odst. 4zAkona destnB prohla5uje, 2e:
neprobihd insolvenini fizeni, ve kter6m se ieii ripadek nebo hrozici fpadek piijemce podpory
kinematografie, v poslednich 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho ripadku, o zamitnuti insolveniniho

ndvrhu proto, ie jeho majetek nepostaiuje k rihradE ndkladfi insolveninihoilzeni, nebo o zruieni
konkurzu proto, ie pro uspokojeni v€iitelfi byl jeho majetek zcela nepostaduj(ci, nebo nebyla vridi
ndmu zavedena nucenii sprdva podle jin6ho pnivniho piedpisu,
neni v likvidaci,
nem6 splatn6 nedoplatky na pojistn€m a na pendle na veiejn6 zdravotni poji5tdni, a to jak v eesk6
republice, tak ve st6t6 sidla, mista podnik6ni nebo trval6ho pobytu,
nemd evidovdn nedoplatek u orgdn0 Finanini spr6vy tesk6 republiky a orgdnfi Celni sprdvy teskd
republiky ani u obdobn,fch orgdn0 stdtu, ve kter6m md sidlo, misto podnikdni nebo trval'f pobyt
s vijimkou nedoplatku, u kter6ho bylo povolena poseikdni jeho rihrady nebo rozloieni jeho fihrady na
splStky,

nemd splatn6 nedoplatky na pojistn6rn a na pendle na sociSlni zabezpeieni a pi(spdvku na stdtnf politiku
zamEstnanosti, a to jak v eesk€ republice, tak ve stdt6 sidla, mista podnikdni nebo trval6ho pobytu.
Zadatel soudasn€ prohla5uje, Ze v souladu s ustanovenim $ 39 odst. 1 zilkanao audiovizije osoba, kterd:
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za bezrihonndho se nepovaiuje ten, kdo byl pravomocn€ odsouzen pro majetkovou
nebo hospod;iiskoul trestnou dinnost, vEetnE pfipadfi, kdy jde o ptipravu, pokr.rs nebo tiiastenstvi na

alje bezrihonnd;

takov6 trestnd tinnosti, pokud se na n[ho nehledf, jako by nebyl odsouzen; jde{i o prdvnickou osobu,
musi tento piedpoklad splffovat jak tato prdvnick6 osoba, tak jejf statutdrni orgdn nebo kaZd'i flen
statutiirnifro orgtinu, a je-li statutdrnim org6nem piijemce podpory kinematografie iiflenem
statutdrniho orgdnu piijernce podpory kinematografie priivnick{ osoba, rnusi tento piedpoklad
splfiovat jak tato prdvnickS osoba, tak jeji statutdrnf orgdn nebo kaZdf ilen statutSrniho orgdnu tdto
pr6vnick6 osoby; je-li piijemcern podpory kinematografie zahraniini pr6vnickd osoba prostiednictvim
svd organiza6ni sloZky, musi piedpoklad podle tohoto pfsmene splfiovat vedle uveden'fch osob rovndi

jak
vedouci t6to organizaini sloiky; tento piedpoklad musi piijemce podpory kinematografie splfiovat
pobytu,
ve vztahu k rizemi iesk6 republiky, tak k zemi sv6ho sfdla, mista podnikin( nebo trvaldho
nemd nesplndn6 splatnE ziuazky vfrii Fonduje jako statutSrni
Osoba, Kerd tuto Zddost podepisuje, prohlaSuje, 2e bud ie Zadatelem-fyzickou osobou, nebo
je oprSvn6na
nebo
jmdnem
osoby
jednat
Zadatele-pr6vnick6
org6n nebo dlen statutimiho orgiinu oprdvnEna
jednat za 7:adatele jako jeho zmocnEnec.
Udaje o podepisujici osobe a podpis:

jm6no a piijmeni

rztah podepisujici osobY

podepisuj(ci osoby

k Zadateli

MgA. Jana Micenkov6

misto

datum a
podpisu
15.8.2018
Kostelec nad

PodPis

Orli

(tabulku zkopirovat vicekrit v piipadS, 2e je vice osob jednajicich jm6nem Zadatele nebo za Zadatele)

STE,

IT

Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

Žádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie po nabytí
účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017
V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie a slovem „podpora“ se rozumí
podpora kinematografie.
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh jsou slovem „projekt“ myšleny jen činnosti související
s tvorbou první verze scénáře (tedy bez dalších fází vývoje a výroby kinematografického díla).
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu

Leila

název dotačního okruhu

1. vývoj českého kinematografického díla

číslo výzvy

2018-1-4-16

charakteristika projektu
(označte křížkem)

V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro hrané
kinematografické dílo.
V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro
animované kinematografické dílo.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu1

170.000 Kč

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150.000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

12%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby
NE
ANO

1

s úplným nárokem na odpočet DPH

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
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X

žadatel je plátcem DPH2
(označte křížkem)

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem

adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky,
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu
číslo bankovního účtu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud
nemá zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

žadatel – fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele

Daniel Severa

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO

v případě ANO uveďte IČO

CZ6312061228

X

NE

v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH3
(označte křížkem)

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH

X

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem

2

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
3
V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

Praha 6 - Dejvice, 160 00, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

a9qjr7z

adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

další údaje o projektu
upřednostňovaná forma podpory kinematografie
není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům bude poskytnuta jen jedna ze dvou
forem podpory kinematografie, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich upřednostňuje (zaškrtnutím
políčka „UPŘEDNOSTŇUJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje (zaškrtnutím políčka „NE“)
Dotace

UPŘEDNOSTŇUJI

NE

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

NE

harmonogram projektu
vývoj první verze scénáře (od-do)

březen 2018 - prosinec 2019

dokončení (dd/mm/rr) - musí být v
souladu s datem uvedeným ve
formuláři realizačního
harmonogramu

31/12/19

ANO
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projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte křížkem)

NE

X

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků
případné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.
Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.
Údaje o podepisující osobě a podpis:
jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

Daniel Severa

podepisující osoba je žadatelem

19.8.2018, Praha

podpis

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele nebo za žadatele)
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

Žádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie po nabytí
účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017
V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie a slovem „podpora“ se rozumí
podpora kinematografie.
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh jsou slovem „projekt“ myšleny jen činnosti související
s tvorbou první verze scénáře (tedy bez dalších fází vývoje a výroby kinematografického díla).
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu
název dotačního okruhu

Africký pokoj
1.

vývoj českého kinematografického díla

číslo výzvy

2018 - 1 – 4 - 16

charakteristika projektu
(označte křížkem)

V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro hrané
kinematografické dílo.

x

V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro
animované kinematografické dílo.
celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci projektu1 267.500,- Kč
výše požadované podpory kinematografie v Kč

130.000,- Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

51 %

žadatel – fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele

Vendula Hlásková

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO

v případě ANO uveďte IČO

01978411

1

NE

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
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x

v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH2
(označte křížkem)

NE
ANO

x
s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

Panenské Břežany, 25070, ČR

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

Panenské Břežany, 25070, ČR

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

další údaje o projektu
upřednostňovaná forma podpory kinematografie
není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům bude poskytnuta jen jedna ze dvou
forem podpory kinematografie, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich upřednostňuje (zaškrtnutím

2

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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políčka „UPŘEDNOSTŇUJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje (zaškrtnutím políčka „NE“)

Dotace

UPŘEDNOSTŇUJI

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

NE
x

NE

harmonogram projektu
vývoj první verze scénáře (od-do)

červenec 2018 – květen 2019

dokončení (dd/mm/rr) - musí být v
31/05/2019
souladu s datem uvedeným ve
formuláři realizačního harmonogramu
projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte křížkem)

ANO
NE

x

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků
případné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

Žádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie po nabytí
účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017
V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie a slovem „podpora“ se rozumí
podpora kinematografie.
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh jsou slovem „projekt“ myšleny jen činnosti související
s tvorbou první verze scénáře (tedy bez dalších fází vývoje a výroby kinematografického díla).
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu

ŠTĚSTÍ JE JEDNODUCHÉ

název dotačního okruhu

1.VÝVOJ ČESKÉHO KINEMATOGRAFICKÉHO DÍLA

číslo výzvy

2018_1_4_16

charakteristika projektu
(označte křížkem)

V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro hrané
kinematografické dílo.
V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro
animované kinematografické dílo.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu

166 700,-

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150 000,-

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

ANO MÁM 10% VLASTNÍ VKLAD

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby
žadatel je plátcem DPH
(označte křížkem)

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
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s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
adresa sídla
ulice a číslo popisné/
orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky,
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu
číslo bankovního účtu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud
nemá zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo popisné/
orientační
obec, PSČ, stát

žadatel – fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele

MONIKA HLAVATÁ

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO

v případě ANO uveďte IČO

65874382

X

NE

v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH
(označte křížkem)

NE
ANO

X
s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo popisné/
orientační
obec, PSČ, stát

PRAHA 3, 130 00

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

Strana 2

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo popisné/
orientační
obec, PSČ, stát

PRAHA 3, 130 00

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo popisné/
orientační
obec, PSČ, stát

další údaje o projektu
upřednostňovaná forma podpory kinematografie
není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům bude poskytnuta jen jedna ze
dvou forem podpory kinematografie, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich upřednostňuje
(zaškrtnutím políčka „UPŘEDNOSTŇUJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje (zaškrtnutím políčka
„NE“)
Dotace

UPŘEDNOSTŇUJI

NE

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

NE

harmonogram projektu
vývoj první verze scénáře (od-do)

PROSINEC 2018 - PROSINEC 2019

dokončení (dd/mm/rr) - musí být v
souladu s datem uvedeným ve
formuláři realizačního
harmonogramu

31.12.2019

projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte křížkem)

ANO
NE

X

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků
případné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
Strana 3

že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.
Údaje o podepisující osobě a podpis:
jméno a příjmení
podepisující osoby
MONIKA HLAVATÁ

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

podpis

17.8.2018

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele nebo za žadatele)
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

Žádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie po nabytí
účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017
V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie a slovem „podpora“ se rozumí
podpora kinematografie.
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh jsou slovem „projekt“ myšleny jen činnosti související
s tvorbou první verze scénáře (tedy bez dalších fází vývoje a výroby kinematografického díla).
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu

Budoucnost už není, co bývala

název dotačního okruhu

1 – vývoj českého kinematografického díla

číslo výzvy

2018-1-4-16

charakteristika projektu
(označte křížkem)

V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro hrané
kinematografické dílo.
V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro
animované kinematografické dílo.

X

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci projektu 1 166 700 Kč
výše požadované podpory kinematografie v Kč

150 000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

10%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby
žadatel je plátcem DPH2

1
2

NE

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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(označte křížkem)

ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky,
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu
číslo bankovního účtu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud nemá
zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo popisné/orientační
obec, PSČ, stát

žadatel – fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele

Andran Abramjan

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO
NE

X

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH3
(označte křížkem)

NE
ANO

X
s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje

3

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

Praha, 109 00, ČR

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

další údaje o projektu
upřednostňovaná forma podpory kinematografie
není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům bude poskytnuta jen jedna ze dvou
forem podpory kinematografie, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich upřednostňuje (zaškrtnutím
políčka „UPŘEDNOSTŇUJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje (zaškrtnutím políčka „NE“)
Dotace

UPŘEDNOSTŇUJI

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

X

NE
NE

harmonogram projektu
vývoj první verze scénáře (od-do)

1.9.2018 – 31.12.2019

dokončení (dd/mm/rr) - musí být v
31.12.2019
souladu s datem uvedeným ve
formuláři realizačního harmonogramu
projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte křížkem)
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ANO
NE

X

v prípadě, že ANO,

uved'te konkrétní státy

PodPisem tóto Žádosti Žadatel souhtasí se zařazením údajůo sobě a tóto žádosti
do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede §tátní fond kinematografie poot* g 3ú zákona
o audiovizi a s uveřejněnírn této žádasti
a dalŠÍchÚdajŮ o projektu v rozsahu podle 38 zákorra o audiov|zi. Podpisem
§
této žádasti žadatel stvrzuje
sPrávnost a Pravdivost ÚdajŮ uvedených v této žádasti a ve všech jejích přílohách je
a
si vědom následků
případné nepravdivosti uvedených údajú.
PodPisern této Žádosti Žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákana čestrrě prohlašuje,
že:
ai neProbíhá insolvenČní řízení, ve kterém se řešíúpadek nebo hrozícíupadek příjemce
podpory
kinernatografie, v Posledních 3 letech nebylo razhodnuto o jeho úpadku,
o zamúnutíinsolvenčního náwhu
Prata, Žejeho majetek nePostaČuje k úhradě nákladů insolvenčníh a řízeni, nebo o zrušení konkurzu proto,
Že Pro usPckcjení věřitelŮ byljeha majetek zcela nepostačující,nebo
nebyla vťtčiněmu zavedena nucená
správa podle jináho právního předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá sPlatné nedoPlaiky na pojistném a na penále na veřejné
zdrayotní pojištění, a to jak v česke
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trva|ého pabytu,
d) nerná evidován nedoPlatek u rrgánů Finančnísprávy Česn6 republiíry
a orgánů Celní správy české
rePublÍkY ani u obdobných argánú státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání
nebo trvalý pobyt s rnýjimkou
nedoPlatku, u kterého bYlo Pov*leno p*sečkáníjeho úhrady nebo roz|oženíjeho
úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pajistném a na p+ná!e na sociální
zabezpečenía příspěvku na státní palitikLl
zaměstnanosti, a to jak v Českérepublice, tak ve státě sídla, místa podnikání
nebo trvalého pobytu.
Žadatel souČasně ProhÍaŠu.ie,Že v souladu s ustanovením 39 odst.
1 zákona o audioyizije osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhtnného se nepovažuje ten,§ kdo byl pravomocně odsouzen pro
majetkovou nebo
hosPodářskou trestneu Činnost, včetně případú,kdyjde o přípravu, pokus
nebo účastensfuína takové
irestné Činnosti, Pokud se na něha nehíedí,jako by nebyl odsau.*n;la*-ti
o právnickou osobu, musí tento
PředPoklad sPlňovat jak tata Právnická osoba, tak její statutární orgán nebo iaždý člen statutárního
orgánu, a je-lí statutárním orgán*m příjemce podpory kinematografie
číčlenem siatutárního ergánu
PřÍjemce PodPory kinematograŤie právnická osoba, rnusí tento předpoklad splňovat jak tat* právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické
osoby; jeJi příj*mcem
PodPory kinematografie zahraniČní právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
PředPoklad Podle tohoto PÍsmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedaucí této organizačnísložky;
tento PředPoklad mrrsí příjemce podpory kinematografie iplnovat jak
ve váahu k území
tak k zerni svého sídla, místa podnikání nebo trualeho pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vúčiFondu.

ř-;ár;;-biň;

Osoba, lrterá tuto Žádost PodePisuje, prohlašuje, že bud' je žadatelem-fyzickou
osobou, nebo je.jako statutární
orgán nebo Člen statutárního orgánu oprávněnajednatjménem žadatele-právnické
osoby neboje oprávněna
jednat za žadatele jaka j*ho zmocněnec.
Údale o podepisující osobě a podpis:
jméno a příjmení
podepisující osoby
Andran Abramjan

vztah podepisují*í *soby
k žadateli

datum a rnísto

podpisu

podpis

2a,&"2818

Praha

{tabulku zkoPÍrovat vícekrát v PříPadě, že je více osob jednajících jrnénern žadatele nebo za žadatele)
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

Žádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie po nabytí
účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017
V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie a slovem „podpora“ se rozumí
podpora kinematografie.
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh jsou slovem „projekt“ myšleny jen činnosti související
s tvorbou první verze scénáře (tedy bez dalších fází vývoje a výroby kinematografického díla).
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu

Dívka z Čarodějných hor

název dotačního okruhu

Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo animovaný film

číslo výzvy

2018-1-4-16

charakteristika projektu
(označte křížkem)

V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro hrané x
kinematografické dílo.
V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro
animované kinematografické dílo.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci
projektu1

177.000

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150.000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

27.000

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby
NE
ANO

1

s úplným nárokem na odpočet DPH

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
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žadatel je plátcem DPH2
(označte křížkem)

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem

adresa sídla
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky,
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu
číslo bankovního účtu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud
nemá zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

žadatel – fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele

Tomáš Kratochvíl

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO
NE

x

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH3
(označte křížkem)

NE
ANO

x
s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
3 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
2
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s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

Rovečné, 592 65. ČR

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

další údaje o projektu
upřednostňovaná forma podpory kinematografie
není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům bude poskytnuta jen jedna ze dvou
forem podpory kinematografie, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich upřednostňuje (zaškrtnutím
políčka „UPŘEDNOSTŇUJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje (zaškrtnutím políčka „NE“)
Dotace

UPŘEDNOSTŇUJI

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

harmonogram projektu
vývoj první verze scénáře (od-do)

1.1. 2019 – 30.9.2019

dokončení (dd/mm/rr) - musí být v
souladu s datem uvedeným ve
formuláři realizačního
harmonogramu

15.10.2019

ANO
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x

NE
NE

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele nebo za žadatele)
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

Žádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie po nabytí
účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017
V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie a slovem „podpora“ se rozumí
podpora kinematografie.
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh jsou slovem „projekt“ myšleny jen činnosti související
s tvorbou první verze scénáře (tedy bez dalších fází vývoje a výroby kinematografického díla).
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)
název projektu

Killing K.

název dotačního okruhu
číslo výzvy
charakteristika projektu
(označte křížkem)

V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze
scénáře pro hrané kinematografické dílo. X
V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze
scénáře pro animované kinematografické dílo.
celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci projektu1
180 000
výše požadované podpory kinematografie v Kč

130 000

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání žádosti

0

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby
žadatel je plátcem DPH2
(označte křížkem)

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační

1Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
2V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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NE X
ANO

obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky,
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu
číslo bankovního účtu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud
nemá zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo popisné/orientační
obec, PSČ, stát
žadatel – fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele

Jana Švagrová

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO
NE

X

NE

X

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH3
(označte křížkem)

ANO

číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo popisné/orientační
obec, PSČ, stát

Praha, 160 00, čr

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo popisné/orientační
obec, PSČ, stát

další údaje o projektu
upřednostňovaná forma
podpory kinematografie
není-li v příslušné výzvě
k podávání žádostí
výslovně uvedeno, že
3V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.

žadatelům bude
poskytnuta jen jedna ze
dvou forem podpory
kinematografie, má
žadatel možnost zde
označit, zda některou
z nich upřednostňuje
(zaškrtnutím políčka
„UPŘEDNOSTŇUJI“)
nebo zda některou z nich
výslovně nepožaduje
(zaškrtnutím políčka
„NE“)
Dotace
dotace s podílem na
zisku
harmonogram projektu

UPŘEDNOSTŇUJI

NE

UPŘEDNOSTŇUJI

NE

vývoj první verze scénáře (od- 1.9.2018 - 1.5.2019
do)
dokončení (dd/mm/rr) - musí
1.5. 2019
být v souladu s datem
uvedeným ve formuláři
realizačního harmonogramu
projekt je/bude
ANO
realizován se zahraniční
NE
X
účastí
(označte křížkem)
v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků
případné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:

a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematograie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnuí insolvenčního
návrhu proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení
konkurzu proto, že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči
němu zavedena nucená správa podle jiného právního předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt
s výjimkou nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na
splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
poliiku zaměstnanosi, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého
pobytu.
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Státní fond kinematografie

Veletržnípalác

Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

Žádost o podporu kinematografie

podaná podle zákona č" 49612012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně někteqich
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie po nabyti
účinnostizměny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 20,17
V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem ,,žádost" rozumí žádost o podporu
kinematografie, slovem,,žadatel" se rozumížadatelo podporu kinematograťie a slovem,,podpora" se rozumí
podpora kinematografie,

V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh jsou slovem ,,projekt" myšleny jen činnosti související
s tvorbou první verze scénáře (tedy bez dalších fází vývoje a výroby kinematografického díla),

---.'--,:*
, - *--.--*,evidenčníčísloprojektu(vyplňujeStátnífondkinematografie)
i

l

1. vývoj českéhokinematografického díla

název dotaěního okruhu

1

2018-1-4-16

v,ýzVY

'číslo
i

charakteristika projektu

i (označte křížkem)

X

:V rámcitohoto projektu bude vyvíjena prvníverze scénáře pro hrané
:

kinematografické dílo.

V rámcitohoto prolektu bude vyvíjena prvníverze scénáře pro
animované kinematografické dílo.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci projektuí 168 000
výše požadované podpory kinematografie v Kč
l

rnýše finančního zajištění projektu v % k datu

žádosti

podáni

150 000
11%

žadatel - právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele
lČO *
l

'dentifikačni

čísloosoby

žadatelje plátcem DPH2

1

NE

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu. který je přílohou této žádosti.
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1

1

(označte

ANO

křižkem)

s úplným nárokem na odpočet DPH

!

s částečnýmnárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu

:

nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečnýmnárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem

adresa sídla
ulice a číslopopisné/orientační
:

obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky,

má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu
i

:číslobankovního účtu
adresa pro doruěování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liši od adresy sídla a pokud nemá
l zřízenou datovou schránku)
:

iulice a čís|opopisné/orientační
i

obec pSČ, ďát
i

žadatel -íyzická osoba
1méno a

přijmenižadatele

Adam Gebert
1:

ANo

žadatel je podnikatelem
1(označte křížkem)
]

NE

,

,,,

,,

,,,,,,,,,

,

l,,

:

i v případě ANO uved'te lČO
,

v případě NE uved'te datum

žadatelje plátcem DPH3
(označte křížkem)

narození :
X

iNE

ANO

--- ----

i^rr"

i

i*
.

;s

úplným ,aqlvr\glll
nárokem
, ě uYlllrlll

l l
DPH

llq
na vvyvvgl
odpočet gr

--:,- -

is částečnýmnárokem na odpočet DPH a

uplatňuje i-

_-|:TŤ|9:Šl:dpo:J:9""ě!"Y.1:*_
t -.
.

is částečnýmnárokem na odpočet DPH a
il

_j

uplatňuje 1

.

__:

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtováníprojektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtovánípromítnout.
3 V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtováníprojektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtovánípromítnout.
2
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:

nárok na odpočet krácený koeficientem

s částečnýmnárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem

číslobankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a

čís|o

popisnélorientační
obec,

psč, stát

Praha 2, 12a 00, Ceská republika

identiíikátor datové schránky, má-li ji žadatel

zřízenu

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem

;

ulice a číslo
popisnélorientační

:

identifikátor datové schránky, má-liji žadatel
------------]-----

adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doruěovat (pokud se !išíod místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a

číslo

]

obec, PSČ, stát

l
]

dalšíúdaje o projektu
upřednostňovaná forma podpory

ki

nematografie

není-li v příslušnérnýzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelůmbude poskytnuta jen jedna ze dvou
forem podpory kinematografie, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich upřednostňuje (zaškrtnutím
políčka,,UPŘEDNosTŇUJl') nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje (zaškrtnutím políčka,,NE")

:upŘronosTŇUJl
.:

Dotace
dotace s podílem na

UPŘEDNOSTŇUJ|
.]

zisku

harmonogram projektu
vývoj první verze scónáře

(od-do)

dokončení(dd/mm/rr) - musí být
vli
datem uv€
uvedeným
ual]yíIl
souladu
buLtlcjuu Js udLYlll
fa rm u l á

ři
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re a

l

izač n ího

ve

h a

rma

l

n

v

ag ra m

pro§inec 201B
i
1

u

sotgtlg

- září 201g

]rur
NE

projekt je/bude realizován se zahran|ění

účasti

(označte křížkem)

ANo
---^---,:

-,,,,:

iX
l,

NE

v případě, že ANO,
uved'te konkrétní státy

Podpisem iéto žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajůo sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede §tátnífond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajůo projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajůuvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků
případnénepravdivosti uvedených údajů.

Podpisem iéto žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenčnířízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutíinsolvenčního návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčníhořízení, nebo o zrušení konkuzu proto,
že pro uspokojení věřitelů byljeho majetek zcela nepostačující,nebo nebyla vůčiněmu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finančnísprávy Českérepubtiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkáníjehoúhrady nebo rozloženíjehoúhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistněm a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v Českérepublice, tak ve státě sídla, mísia podnikání nebo trvalého pobytu,

Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizije osoba, kierá:
a) je bezúhonná; za bezúhonnéhose nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenstvína takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musítento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li siatutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahranični právnická osoba prostřednictvim své organizačnísložky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematograíie splňovat jak ve vztahu k územíČeskérepubliky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalóho pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůčiFondu.
Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že bud' je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec,
ÚOale o podepisující osobě a podpis:
jméno a příjmeni

os3bv

iAdam Gebert
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vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a mísio
podpisu

žadatel

19,B,201B, Praha

podpis

,

Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

Žádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie po nabytí
účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017
V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie a slovem „podpora“ se rozumí
podpora kinematografie.
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh jsou slovem „projekt“ myšleny jen činnosti související
s tvorbou první verze scénáře (tedy bez dalších fází vývoje a výroby kinematografického díla).
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu

Made in Czechoslovakia

název dotačního okruhu

1. vývoj českého kinematografického díla

číslo výzvy

2018-1-4-16

charakteristika projektu
(označte křížkem)

V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro hrané
kinematografické dílo.

X

V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro
animované kinematografické dílo.
celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci projektu1 250.000 Kč
výše požadované podpory kinematografie v Kč

150.000 Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

40 %

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby
žadatel je plátcem DPH2

1

NE

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
2
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(označte křížkem)

ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky,
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu
číslo bankovního účtu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud nemá
zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo popisné/orientační
obec, PSČ, stát

žadatel – fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele

Jana Nemčeková

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO

v případě ANO uveďte IČO

87258561

X

NE

v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH3
(označte křížkem)

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH

X

s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje

3

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

101 00 Praha 10, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

101 00 Praha 10, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

další údaje o projektu
upřednostňovaná forma podpory kinematografie
není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům bude poskytnuta jen jedna ze dvou
forem podpory kinematografie, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich upřednostňuje (zaškrtnutím
políčka „UPŘEDNOSTŇUJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje (zaškrtnutím políčka „NE“)
Dotace

UPŘEDNOSTŇUJI

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

X

NE
NE

X

harmonogram projektu
vývoj první verze scénáře (od-do)

9/2018-8/2019

dokončení (dd/mm/rr) - musí být v
souladu s datem uvedeným ve
31.8.2019
formuláři realizačního harmonogramu
projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte křížkem)

Strana 3

ANO
NE

X

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

Slovenská republika

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků
případné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.
Údaje o podepisující osobě a podpis:
jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

Jana Nemčeková

Žiadateľka

20.8.2018

podpis

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele nebo za žadatele)
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

Žádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie po nabytí
účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017
V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie a slovem „podpora“ se rozumí
podpora kinematografie.
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh jsou slovem „projekt“ myšleny jen činnosti související
s tvorbou první verze scénáře (tedy bez dalších fází vývoje a výroby kinematografického díla).
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu

Mojžíš

název dotačního okruhu

1. Vývoj českého kinematografického díla

číslo výzvy

2018-1-4-16

charakteristika projektu
(označte křížkem)

V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro hrané
kinematografické dílo.

X

V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro
animované kinematografické dílo.
celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci projektu1 167.000,- Kč
výše požadované podpory kinematografie v Kč

150.000,- Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

10%

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby
žadatel je plátcem DPH2

1

NE

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.
V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
2
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(označte křížkem)

ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky,
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu
číslo bankovního účtu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud nemá
zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo popisné/orientační
obec, PSČ, stát

žadatel – fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele

Tomasz Milenik

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO
NE

X

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH3
(označte křížkem)

NE
ANO

X
s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje

3

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

Brzezina, 55-330, Polsko

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační

Prosta 16

obec, PSČ, stát

Brzezina, 55-330, Polsko

další údaje o projektu
upřednostňovaná forma podpory kinematografie
není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům bude poskytnuta jen jedna ze dvou
forem podpory kinematografie, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich upřednostňuje (zaškrtnutím
políčka „UPŘEDNOSTŇUJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje (zaškrtnutím políčka „NE“)
Dotace

UPŘEDNOSTŇUJI

NE

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

NE

harmonogram projektu
vývoj první verze scénáře (od-do)

1. 11. 2018 -1. 2. 2019

dokončení (dd/mm/rr) - musí být v
31. 12. 2019
souladu s datem uvedeným ve
formuláři realizačního harmonogramu
projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte křížkem)
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ANO
NE

X

Fol led u,i buhkdr-

A.

Státní fond kinematografie

Veletržnípalác

Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha7

Zádost o podporu kinematografie

podaná podle zákona č" 4S612012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně někter,ých
zákonŮ (zákon o audiovizi), v platném znění, a podle znění Statutu Státního fondu kinematograŤie po nabytí
účinnostizměny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5, 2017
V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem
rozumí žádost o podporu
"žádost"
kinematografie, slovem,žadatel" se rozumížadatelo podporu kinematografie a slovem,podpora" se rozumi
podpora kinematograŤie.

V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh jsou slovem ,,projekť' myšleny jen činnosti souvisejíci
s tvorbou první verze scénáře (tedy bez dalších fází vyvqe a rnýroby kinematografického dí|a).
evidenčníčísloprojektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název

projektu

Posledníloutkář

název dotačního okruhu

1 uývoj první verze scénáře pro celoveĎerní hraný nebo animovaný film

čísloqýzvy

2a18-1-4-16

charakteristika

projektu

(označte křížkem)

V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro
kinernatografické dílo,

hrané x

V rámcitohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro
animované kinematografické dílo.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci projektuí 166 667
výše požadované podpory kinematografie v
v,ýše finančního zajištění projektu v % k datu

žádosti

Kč
podání

150 000

Vlastní vklad 10%

žadate! - právnická osoba
název nebo obchodnífirma žadatele
lČO - identifikační čísloosoby

žadatelje plátcem DPH2

1

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpoótu, který je přílohou této žádosti.
' V případě, že se v průběhu realizace pro.1ektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako

Plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtováníprojektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtovánípromítnout,
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1

(označte

křížkem)

s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečnýmnárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu

s částečnýmnárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečnýmnárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné částiodpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem

adresa sidla
ulice a číslopopisnélorientační

obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky,

máJiji žadatel o podporu kinematografie zřízenu
číslobankovního účtu

adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se lišíod adresy sidla a Pokud nemá
zřizenou datovou schránku)
ulice a číslopopisné/orientační

obec, PSČ, stát

žadatel - fyzická osoba
jméno a příjmení

žadatele

Miloslav Kučera

žadatelje podnikatelem
{ozna§e

ANO

křížkem)

v případě ANo uveďte

NE

lČo

12390852

v případě NE uvecťte datum narození

žadatelje plátcem

(označle křížkem)

DPH3

NE

ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečnýmnárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s ěástečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeŤicientem

s částečnýmnárokem na odpočet DPH a uplatňuje

v případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtováníprojektu a následně tuto skuteČnost
do vyúčtovánípromítnout.
3
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kombinaci uplatnění poměrné ěásti odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeíicientem

číslobankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a čislo
popisné/orientační
Praha 6, 160 00, Česká republika

obec. PSČ, stát

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel

zťízenu

adresa místa podnikání, je,li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientačni

Praha 6, 160 00, Česká republika

obec, PSČ, stát

identifikáior datové schránky, máJi ji žadatel

zíizenu

adresa pro doruěováni, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se lišíod mÍsta trvalého PobYtu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřizenu datovou schránku)
ulice a číslo

popisné/orientační
obec, PSČ, stát

dalšíúdaje o projektu
upřednostňovaná forma podpory kinematografie
nání]i v příslušnérlýzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelŮrn bude poskytnuta jen jedna ze dvou

forem podpory kinematografie, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich uPřednostňuje (zaŠkrtnutím
políčka,,UpŘEDNosTŇUJn nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje (zaškňnutímpoliČka ,NE")

Dotace

UPŘEDNOSTŇUJ| X

NE

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJ|

NE

harmonogram projektu
vlrvoj první veze scénáře

(od-do)

dokončení(ddlmm/n) - musí b,ýt v
souladu s datem uvedeným ve
formuláři realizačníhoharmonogramu
projekt je/bude realizován se

účasti
{označte křížkem}
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1j,2a19

-

31.122a19

31.12"2a19

zahraniční

ANO
NE

X

v případě, že ANO,
uvedte konkrétní státy

PodPisem této Žádostižadaiel souhlasí se zařazením údajůo sobě a táo žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalŠÍchÚdajŮ o projektu v rozsahu podle § 38 ákona o audiovizi. Podpisem těto žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajŮ uvedených v této žádosti a ve rr.šech jejích přílohách a je si yědorn následků
případnénepravdivo§i uvedených rldajů.

Podpisem této žádostižadatel ve srnyslu § 34 odst, 4 zákona čestně prohla§lje, že:
a) neProbíhá insolvenčníffzení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozíeíúpadek príjemce podpory
kinematografie, v poslednich 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutíinsolvenčního návrhu
Proto, Že jeho majetek nepo§tačuje k úhradě nákladů insolveněního řizení, nebo o zrušení konkurzu proto,
Že Pro usPokojení věřitelŮ byl,ieho rnaietek zcela neposiačující,nebo neby|a vůčiněmu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,
b} není v llkvidaci,
c) nemá splatné nedoplatlry na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a t0 jak v české
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo irvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finančnísprávy Českérepubliky a orgánů Celní správy české
republiky ani u obdobných orgánŮ státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo ťvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého by|o povoleno posečkáníjeho úhrady nebo rozloženíjeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státni politiku
zaměďnanosti, a to jak v Českérepublice, tak ve státě sidla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,

Žadalel současně prohlašuje, že y souladu s ustanovením § 39 odst. í zákonao audiovizije osoba, která:
a) je bezúhonná; zabezúhannéhose nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsoilzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdyjde o přípravu, pokus nebo účastenstvína takové
trestné Činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen;jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická o§oba, tak jeji statutární orgán nebo každý člen statutámího
orgánu, a jeJi statuiárním orgánem příjemce podpory kinematografie či ěenem stafutámího orgánu
Příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutámí orgán nebo každý člen statutámího orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
PodPory kinematografie zahraničnípravnická osoba prostřednicfuím své organizačnísložky, musí
PředPoktad podle tohoto písmene splňová vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizačnísložky;
tento Předpoklad musí pňjemce podpory kinematografie splňovat jak ve yztahu k uzerní českérepubliky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůčiFondu.
Osoba, která tuto Žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je ž,adatetem-fyzickou osobou, nebo je jako statutámí
orgán nebo Člen statutámího orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za ?adáele jako jeho zmocněnec.
ÚOa;e o podepisu.iící osobě a podpis:

jméno a příjmení

podepisující osoby

Miloslav kučera

uztah podepisující osoby

dafum a místo

k žadateli

podpisu

žadatel

V Praze 14.8.18

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajícíchjrnénem žadatel
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Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

Žádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie po nabytí
účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017
V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie a slovem „podpora“ se rozumí
podpora kinematografie.
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh jsou slovem „projekt“ myšleny jen činnosti související
s tvorbou první verze scénáře (tedy bez dalších fází vývoje a výroby kinematografického díla).
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu
název dotačního okruhu

Překážky
1.

Vývoj českého kinematografického díla

číslo výzvy

2018-1-4-16

charakteristika projektu
(označte křížkem)

V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro hrané X
kinematografické dílo.
V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro
animované kinematografické dílo.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci projektu

167 000,-

výše požadované podpory kinematografie v Kč

150 000,-

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání žádosti

10.18%

žadatel – fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele

Petra Příborská

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO
NE

X

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH
(označte křížkem)

NE
ANO

X
s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
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s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
číslo bankovního účtu
4

místo trvalého pobytu
ulice a číslo popisné/orientační
obec, PSČ, stát

Velké Pavlovice, 69106, Česká Republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu
adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zřízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo popisné/orientační
obec, PSČ, stát

další údaje o projektu
upřednostňovaná forma podpory kinematografie
není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům bude poskytnuta jen jedna ze
dvou forem podpory kinematografie, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich upřednostňuje
(zaškrtnutím políčka „UPŘEDNOSTŇUJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje (zaškrtnutím políčka
„NE“)
Dotace

UPŘEDNOSTŇUJI

NE

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

NE

harmonogram projektu
vývoj první verze scénáře (od-do)

1.1.2019 – 31.12.2019

dokončení (dd/mm/rr) - musí být v
souladu s datem uvedeným ve
formuláři realizačního harmonogramu

31.12.2019

projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte křížkem)
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ANO
NE

X

Státní fond kinematografie

Veletžnípalác

Dukelských hrdinů 47
170 0S Praha 7

Žádost o podporu kinematografie

podaná podle zákona ř_ 496l2a12 Sb", o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znéaí,a podle znění §tatutu §tátního fondu kinematografie po nabytí
účinnostizměny Statutu Siátního fondu kinematografie ze dne 3.5.2a17
V žádosti o podporu kinematografie a všech forrnulářích přiloh se slovem "žádosťrozumí žádost o podporu
se rozumížadaiel o podporu kinernatograíie a slovern "podpora" se rozurní
kinematografie, slovem
"žadatel"
podpora kinematografie_

V žádosti i ve yšech souvisejících formulářích příloh jsou slovem "projekť myšleny jen činnosti související
s tvoóou první verze scénáře {tedy bez dalšíchíázi ťyvaje a yýroby kinematografického díla).
evidenčníčislo projektu {vyplňuje Státni fond kinematografie)

název

proiektu

ná:zev dotačního

okruhu

Staré zlato
1"

vývoj českéhokinernatograŤického díla

číslovýzvy

2a18-1-4-16

charakíeristika proiektu

V rámcitohoto prcjektu bude vyvíjena prvníverze scénáře pro

(oznaěte

kinematografické díio.

křížkem)

hrané x

V rárnci tohots prolektu bude vyvíjena první verze scénáře pro
anirncvané kinematografi cké dílo.

celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaei projektu1 ýa75ó
výše požadované podpory kinematografie v
výše íinančnihozajištění proiektu v % k datu
žádosti

Kč
podání

150000
12,15'/g

žadatel - právnická osoba
název nebo obchodni Ťirma žadatel*

lČO - roentifikačníčísioosoby
žadatelje plátcem

DPH2

Í

NE

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, ktený je přílohou této žádosti.
' V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost wést v celkovém vyúčtováníprojeKu a následně tuto skutečnost
do vyúč{ován í prom ítnout.
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ioznačte křižkemi

ANO

s úptným nárokem na odpočet DPH
s částečnýmnárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částeěným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem

s částečnýmnárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné částiodpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem

adresa sídla
ulice a číslopopisnélorientační

obec, PSČ, stát
identifi kátor datové schránky,

má-liji žadatel o podporu kinematografie zřízenu
číslobankovního účtu

adresa pro doručování, na kterou fudatel požaduje doručovat {pokud se lišíod adrcsy sídla a pokud nemá
zřízenou datovou schránku}
uliee a číslopopisnélorientační

obec, PSČ, stát

žadatel - fyzická osoba
jméno a příimení

žadatele

Kateřina Kačerovská

žadatelje podnikatelem
(oznacte

v případé ANo uveďte

x

ANO

křížkem)

NE

lČO

s88BO8s5

v případě NE uveďte datum naroz*ní

žadatel,le plátcem
ioznačte křižkem)

DPH3

NE
ANO

x
s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečnýmnárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečnýmnárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s ástečnýrn nárokem na odpočet DPH a uplatňuje

3

V pripadě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtováníprojektu a následně tuto skutečnost
do vytičtovánípromítnout.
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kornbinaci uplatnění poměrné řsti odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem

číslobankovního účtu

místo trvalého pobytu
ulice a

čís|o

popisnéiorientační
obec, PSČ, stát

?raha2,12000, Česká republika

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel

zřízenu

adresa místa podnikání, jeJi žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popísné/orientační

obec, PSČ, stát

Praha 2, 1 2000, Česká republika

identiíikátor datavé schránky. má-li ji žadatel

zřízenu

adresa pro doručováni, na kterou žadatel požaduie doručovat (pokud se liši od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku}
ulice a číslo
popisné/orientační

obec, PSČ, stét

dalšítidaje o projektu
upřednostňovaná forma podpory kinematografie

není-li v přislušné uýzvě k podávání žádostí qýslovně uvedeno, že žadatelůrn bude poskytnuta jen jedna ze dvou
forem podpory kinematografie, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich upřednostňuje (zaškrtnutím
políčka
nebo zda některou z nich qýslovně nepožaduie {zaškrtnutírn políčka,NE"}

"IJPŘEDNOSTŇUry

UPŘEDNOSTŇUJ|
UPREDNOSTNUJ!

dotace s podílem na zisku

harmonogram projektu
v.ývoj první verze

sénáře

(od-do)

dokončení(dd/mm/n) - mtusí být
sauladu s datem uvedeným ve

v

form ul áň re alizačn ího ha rmonog ra

projekt jelbude realizován se

účastí

ioznačte křižkem)
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září 2O18 - prosinec 2019
31ll12t19

mu

zahraniční

ANO

NE
NE

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

Podpisem této žádostížadatelsouhlasí se zařazením údajůo sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audicvizi a s uveřeiněním této žádosti
a dalších údajůo projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvzuje
správnost a pravdivost údajůuvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků
případnénepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádostižadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenčnířízení,ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnuií insolvenčníhonávrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčníhoňzení, nebo o zrušení konkuzu proto,
že pro uspokojení věňtelů byljeho majetek zcela nepostačující,nebo nebyla vůčiněmu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,
b) nenív likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státé sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finančnísprávy Českérepubliky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, rnisto podnikáni nebo trvalý pobyt s výjinnkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkáníjeho úhrady nebo rozloženíjeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v Českérepublice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo ťvatého pobytu,

Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst, 1 zákona o audiovizije osoba, Kerá.
a} je bezúhonná; zabezúhonnéhose nepovažuje ten, kdo byl pravornocně odsouzen pro majetkovau nebo
hospodářskou trestnou činnost, věetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastensfuína takové
ťestné činncsti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen;jde-li o právnickou osobu, musí tentc
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutámí orgán nebo každý člen statutámího
orgánu, a jeJi statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjernce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutámí orgán nebo každý člen statutámího orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraníčníprávnic*á osoba prostřednig,tvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizačnísložky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve váahu k územíČeskérepubliky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůčiFondu.

Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.
ÚOale o podepisující osobě a podpis:
jméno a

příjrnení

podepísujícíosoby

kateřina

kačerovská

rrztah podepisující
k žadateli

žadatel

osoby

datum a
podpisu

misto

podpis

2ol8l2o18praha

/
{tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajicích .1ménem žadatele nebo za žadatelei
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Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Státní fond kinematografie
Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
170 00 Praha 7

Žádost o podporu kinematografie
podaná podle zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých
zákonů (zákon o audiovizi), v platném znění, a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie po nabytí
účinnosti změny Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5. 2017
V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem „žádost“ rozumí žádost o podporu
kinematografie, slovem „žadatel“ se rozumí žadatel o podporu kinematografie a slovem „podpora“ se rozumí
podpora kinematografie.
V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh jsou slovem „projekt“ myšleny jen činnosti související
s tvorbou první verze scénáře (tedy bez dalších fází vývoje a výroby kinematografického díla).
evidenční číslo projektu (vyplňuje Státní fond kinematografie)

název projektu

„Ten“

název dotačního okruhu

Vývoj první verze scénáře pro celovečerní hraný nebo animovaný film

číslo výzvy

2018-1-4-16

charakteristika projektu
(označte křížkem)

V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro hrané
kinematografické dílo.

x

V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro
animované kinematografické dílo.
celkový plánovaný rozpočet nákladů na realizaci projektu1 166 800 ,- Kč
výše požadované podpory kinematografie v Kč

150 000 ,- Kč

výše finančního zajištění projektu v % k datu podání
žádosti

Vlastní vklad 10 %

žadatel – právnická osoba
název nebo obchodní firma žadatele
IČO – identifikační číslo osoby
žadatel je plátcem DPH2

1
2

NE

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, který je přílohou této žádosti.

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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(označte křížkem)

ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem

adresa sídla
ulice a číslo popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky,
má-li ji žadatel o podporu kinematografie zřízenu
číslo bankovního účtu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od adresy sídla a pokud nemá
zřízenou datovou schránku)
ulice a číslo popisné/orientační
obec, PSČ, stát

žadatel – fyzická osoba
jméno a příjmení žadatele

František Nejedlý

žadatel je podnikatelem
(označte křížkem)

ANO

x

NE

v případě ANO uveďte IČO
v případě NE uveďte datum narození
žadatel je plátcem DPH3
(označte křížkem)

x

NE
ANO

s úplným nárokem na odpočet DPH
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
poměrnou část odpočtu daně na vstupu
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje
nárok na odpočet krácený koeficientem
s částečným nárokem na odpočet DPH a uplatňuje

3

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtování projektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtování promítnout.
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kombinaci uplatnění poměrné části odpočtu daně na
vstupu a nároku na odpočet krácený koeficientem
číslo bankovního účtu
místo trvalého pobytu
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

Praha 8, Karlín, 186 00, Česká republika

w8etbrj

identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu

adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel
zřízenu
adresa pro doručování, na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší od místa trvalého pobytu
nebo místa podnikání a pokud nemá zřízenu datovou schránku)
ulice a číslo
popisné/orientační
obec, PSČ, stát

další údaje o projektu
upřednostňovaná forma podpory kinematografie
není-li v příslušné výzvě k podávání žádostí výslovně uvedeno, že žadatelům bude poskytnuta jen jedna ze dvou
forem podpory kinematografie, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich upřednostňuje (zaškrtnutím
políčka „UPŘEDNOSTŇUJI“) nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje (zaškrtnutím políčka „NE“)
Dotace

UPŘEDNOSTŇUJI

dotace s podílem na zisku

UPŘEDNOSTŇUJI

x

NE
NE

x

harmonogram projektu
vývoj první verze scénáře (od-do)

1.1. 2019 – 31.12. 2019

dokončení (dd/mm/rr) - musí být v
31.12. 2019
souladu s datem uvedeným ve
formuláři realizačního harmonogramu
projekt je/bude realizován se zahraniční
účastí
(označte křížkem)
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ANO
NE

x

v případě, že ANO,
uveďte konkrétní státy

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajů o sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematografie, kterou vede Státní fond kinematografie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajů o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajů uvedených v této žádosti a ve všech jejích přílohách a je si vědom následků
případné nepravdivosti uvedených údajů.
Podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:
a) neprobíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek příjemce podpory
kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho úpadku, o zamítnutí insolvenčního návrhu
proto, že jeho majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo o zrušení konkurzu proto,
že pro uspokojení věřitelů byl jeho majetek zcela nepostačující, nebo nebyla vůči němu zavedena nucená
správa podle jiného právního předpisu,
b) není v likvidaci,
c) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České
republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo, místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou
nedoplatku, u kterého bylo povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu.
Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:
a) je bezúhonná; za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro majetkovou nebo
hospodářskou trestnou činnost, včetně případů, kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenství na takové
trestné činnosti, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory kinematografie či členem statutárního orgánu
příjemce podpory kinematografie právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; je-li příjemcem
podpory kinematografie zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí
předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky;
tento předpoklad musí příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
b) nemá nesplněné splatné závazky vůči Fondu.

Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že buď je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec.
Údaje o podepisující osobě a podpis:
jméno a příjmení
podepisující osoby
Mgr. František Nejedlý

vztah podepisující osoby
k žadateli

datum a místo
podpisu

žadate-fyzická osoba

V Praze
15.8.2018

podpis

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele nebo za žadatele)
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1 Státní fond kinematografie

Veletržní palác
Dukelslcých hrdinů 47
170 00 Praha 7

Z Žaaost o podporu kinematografie

podaná podle zákona č. 49612012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematograíie a o změně něktených
zákonŮ (zákon o audiovizi), v platném znéní,a podle znění Statutu Státního fondu kinematografie po nabytí
účinnostizmény Statutu Státního fondu kinematografie ze dne 3. 5.2017

V žádosti o podporu kinematografie a všech formulářích příloh se slovem ,,žádost" rozumí žádost o podporu
kinematografie, slovem ,,žadatel" se rozumí žadatel o podporu kinematografie a slovem ,,podpora" se rozumí
podpora kinematograíie,

V žádosti i ve všech souvisejících formulářích příloh jsou slovem ,,projekt" myšleny jen činnosti související
s tvorbou první verze scénáře (tedy bez dalších íazívýuqe avyroby kinematografického díla).
evidenční čísloprojektu (vyplňuje Státní fond kinematograíie)

3

název projektu

4

název dotačníhookruhu

kinematografického díla

číslovýzvy

16

V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro
hrané kinematografické dílo.

X

V rámci tohoto projektu bude vyvíjena první verze scénáře pro
animované kinematografické dílo.
175 000 Kč

celkový p|ánovaný rozpočet nákladů na

9

projektu1

v,ýše finančního

žádosti

't2

projektu V

96

realizaci

k datu podání

z rozpočtu hrazeno z vlastních zdrojů

žadatel - právnická osoba
nebo obchodní firma žadatele

-

identifikačníčísloosoby
DPH2

ANo

7

2

Je stanoven jako součet sloupce A ve formuláři rozpočtu, kter,ý je přílohou této žádosti.

V případě, že se v prŮběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtováníprojektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtovánípromítnout.
Strana 1

adresa sídla
ice a číslopopisné/orientační
obec, PSC, stát
zrlzenu
adresa pro doručování,na kterou žadatel požaduje doručovat (pokud se liší
od adresy sídla a pokud nemázYízenou datovou schránku)
ulice a číslopopisné/orientační
obec, PSČ, stát

15 žadatel - fyzickáosoba
jméno a příjmenížadatele

Nováková

ANo
,NE X

atelje podnikatelem

(oz načte křížkem)

v případě ANO uved'te lČO

NE uved'te datum narození

NEX

atelje plátcem DPH3
(označte křížkem)

ANo

číslobankovního tjčtu

rs místo trvalého pobytu
ulice a číslopopisné/orientační
praha 6, 169 0o, ČR

PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-li ji žadatel zíízenu

etkhyxa

17 adresa místa podnikání, je-li žadatel podnikatelem
ulice a číslopopisné/orientační
obec, PSČ, stát
identifikátor datové schránky, má-liji žadatel zYízenu

datovou schránku)

uje doručovat (pokud se
a pokud nemá zřízenu

liší

ulice a číslopopisné/orientační
obec, PSČ, stát

3

V případě, že se v průběhu realizace projektu změní postavení žadatele o podporu kinematografie jako
plátce/neplátce DPH, je povinen tuto skutečnost uvést v celkovém vyúčtováníprojektu a následně tuto skutečnost
do vyúčtovánípromítnout.

19 dalšíúdaje o projektu

upřednostňovaná forma podpory kinematografie

není-li v příslušnéuýzvě k podávání žádostí uýslovně uvedeno, že žadatelům bude poskytnuta jen jedna ze dvou
forem podpory kinematograíie, má žadatel možnost zde označit, zda některou z nich upřednostňuje (zaškrtnutím
políčka,,UPŘEDNOSTŇUJl') nebo zda některou z nich výslovně nepožaduje (zaškrtnutím políčka,,NE")

Dotace

U

dotace s podílem na zisku

UPREDNOSTN

UJl
UJl

NE
NE

projektu
vwoj prvnl verze scenare (od-do)

(označte křížkem)

20].8

s datem uvedeným ve

3Ll70l2019

účastí

ANo

-

říjen 2019

X
případě, že ANO,
uvedle konkrétnístáty

Podpisem této žádosti žadatel souhlasí se zařazením údajůo sobě a této žádosti do evidence v oblasti podpory
kinematograíie, kterou vede Státní fond kinematograíie podle § 30 zákona o audiovizi a s uveřejněním této žádosti
a dalších údajŮ o projektu v rozsahu podle § 38 zákona o audiovizi. Podpisem této žádosti žadatel stvrzuje
správnost a pravdivost údajŮ uvedených v této žádosti ave všech jejích přílohách aje si vědom následků
případné nepravdivosti uvedených údajů.
podpisem této žádosti žadatel ve smyslu § 34 odst. 4 zákona čestně prohlašuje, že:

a) neprobíhá insolvenčnířízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozícíúpadek
příjemce podpory kinematografie, v posledních 3 letech nebylo rozhodnuto o jeho
Úpadku, o zamítnutí insolvenčníhonávrhu proto, že jeho majetek nepostačuje k
úhradě nákladŮ insolvenčníhořízení, nebo o zrušeníkonkurzu proto, že pro
uspokojení věřitelŮ byl jeho majetek zcela nepostačující,nebo nebyla vůčiněmu
zavedena nucená správa podle jiného právního předpisu,
b) není v likvidaci,
c)nemá splatné_nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění,
a to jak v Ceské republice, tak ve státě sídla, místa podnikání nebo trvalého
pobytu,
d) nemá evidován nedoplatek u orgánů Finančnísprávy Českérepubliky a orgánů
Celní správy Ceské republiky ani u obdobných orgánů státu, ve kterém má sídlo,
místo podnikání nebo trvalý pobyt s výjimkou nedoplatku, u kterého bylo
povoleno poseČkáníjeho úhrady nebo rozloženíjeho úhrady na splátky,
e) nemá splatné nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v Českérepublice, tak ve
státě sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,

Žadatel současně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o audiovizi je osoba, která:

a) je bezúhonná; za bezúhonnéhose nepovažuje ten, kdo byl pravomocně
odsouzen pro majetkovou nebo hospodářskou trestnou činnost, včetně případů,
kdy jde o přípravu, pokus nebo účastenstvína takové trestné činnosti, pokud se
na něho nehledÍ, jako by nebyl odsouzen; jde-li o právnickou osobu, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární or9án nebo každý
člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem příjemce podpory
kinematografie Čičlenem statutárního orgánu příjemce podpory kinematografie
právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak

Strana 3

její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; jeli příjemcem podpory kinematografie zahraničníprávnická osoba prostřednictvím
své organizačnísložky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizačnísložky; tento předpoklad musí
příjemce podpory kinematografie splňovat jak ve vztahu k územíČeskérepubliky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání nebo trvalého pobytu,
f) nemá nesplněné splatné závazky vůčiFondu.
Osoba, která tuto žádost podepisuje, prohlašuje, že bud' je žadatelem-fyzickou osobou, nebo je jako statutární
orgán nebo člen statutárního orgánu oprávněna jednat jménem žadatele-právnické osoby nebo je oprávněna
jednat za žadatele jako jeho zmocněnec,
ÚOale o podepisující osobě a podpis:

jméno a příjmení
podepisující osoby

vztah podepisující osoby
k žadateli

Tereza Nováková

žadatel

a místo

podpis

18. 8, 2018

(tabulku zkopírovat vícekrát v případě, že je více osob jednajících jménem žadatele nebo za žadatele)

